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Pimp je speelplaats 

• 2014-2015 

• Projectpartners ARGUS, Cera, KBC, Klasse 

• Doel: stimuleren nieuwe, kwaliteitsvolle en meer 
natuurrijke standaard voor school-speelplaatsen in 
Vlaanderen en Brussel 

• 2 sporen 

 

• 2016: lancering PIMP 2.0 met nieuwe partners 
Goodplanet, MOS, ANB 



Pimp je speelplaats: resultaten 

• 516 lokale speelplaatsprojecten 

• 17 krijgen fin. steun voor realisaties in 2015 

• 250 deelnemers inspiratiedag 

• Sensibilisatiecampagne  

– 900-tal abonnees e-nieuwsbrief 

– 427 likes Facebook, wekelijks bereik ca. 900 

– website www.pimpjespeelplaats.be 

– Pinterest 

http://www.pimpjespeelplaats.be/


Pimp je speelplaats: resultaten 

• Toekomstvisie en rapport           
argumentatie, praktijkvoorbeelden en suggesties voor 
inrichting en beheer 

• 22 feedbackgesprekken 

• 2 rondetafels 

• Uitwisselingsnamiddag ‘Veiligheid en risico’s op 
groene speelplaatsen’ 

• Brede verspreiding visie via o.a. artikels Dropzone, 

Groencontact, De Bond…) en vormingen (VVJ-driedaagse, 
infodag Ecoscholen Antwerpen, Natuurpunt, MOS, … 



1. Waarom? 

• Welbevinden 

• Spelkwaliteit 

• Gezondheid 

• Educatie 

• Sociale e.a. vaardigheden 

• Engagement en burgerzin 

• Biodiversiteit  

• Leefmilieu en klimaat 



Kids won’t remember their best day of television 
 

Echt goe spelen = vrijheid om te kiezen en zelf spel te maken 
 

Spelend leren of lerend spelen 

 kamp bouwen = samenwerking + planning en taakverdeling + eigen regels 
afspreken + materialenkeuze + techniek + fantasie en rollenspel + 
creatieve inrichting + … 

 

Een boom op elke speelplaats 

   voel de seizoenen op school 
 

Regenwater onzichtbaar en ongebruikt de riolering in?               

Of dit water gebruiken – bespelen – infiltreren – educatief 
 

Onze speelplaats is nu véél leuker! Meer te 
doen, minder ruzie en minder pesten 

 

Meisjes bewegen meer op een groen schoolplein 



De Teunisbloem kleuters (Gent) (foto HN L. Van Assche) 







Vlaanderen versteent verder 

  en verder 



2. Bezorgdheden & oplossingen 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://ksjtienen.wordpress.com/page/17/&ei=PwhBVPqfIMXDOdLAgPAI&bvm=bv.77648437,d.d2s&psig=AFQjCNHUgd4Bgr0c_HAkpXCF9J0VWKIiKw&ust=1413634479836863


Veiligheid 
 
 

• Op groene avontuurlijke speelplaatsen gebeuren minder 
ernstige ongevallen dan op een gewone betonkoer 

• Al spelend leren om risico’s in te schatten, eigen grenzen 
leren kennen, is deel van de ontwikkeling van kinderen 

• Alle speelterreinen zijn onderworpen aan wetgeving 
‘veiligheid van speelterreinen’ en ‘speeltoestellen’. De 
wetgeving laat veel toe, geen “onaanvaardbare risico’s”. 



Waar ontwikkelen kinderen hun vaardigheden en 
risicocompetenties?  







Toezicht 

• Groene speelplaats vraagt andere aanpak 
toezicht: rondwandelen, stimuleren, actief 
meedoen en loslaten  

• Kinderen zijn meer geboeid in hun spel, 
vervelen zich minder en zijn daardoor minder 
geneigd tot negatief gedrag 

• Stel regels in vraag en                             
hou enkel die regels over                           
die hanteerbaar, nood-                        
zakelijk, begrepen en                        
gedragen zijn 



Toezicht werd makkelijker sinds de omheining rond de bomen weg 
is, en dit niet langer verboden terrein is. Het vergde veel energie om 
de kinderen hier steeds weer uit te krijgen.     
 (GRAS-school in Gent) 



Vuil en nattigheid 

• Samen met het onderhoudspersoneel van bij het 
begin nadenken over maatregelen voor makkelijk 
onderhoud 

• Goede communicatie met ouders                    
speelkleren, regenjassen, pantoffels in de klas en/of laarzen 
voor buiten.                                                                  

Bij écht spelen hoort eens een vuile broek of blauwe plek.  

• Terugdenken aan eigen kindertijd helpt: wat 
vonden we zelf het allerleukste? 



Het hoeft niet zonnig en droog te zijn om buiten te spelen of de 
fiets te nemen. Slecht weer bestaat niet, alleen slechte kledij.  



Dure aanleg & onderhoud? 

• Een groene, avontuurlijke speelplaats aanleggen 
kost niet meer dan een betonkoer maar vergt wel 
meer beheer en onderhoud 

• Probeer de speel- & natuurwaarde eens uit te 
drukken in € 

• Beheergericht ontwerpen, pesticidenvrij       
www.pimpjespeelplaats.be/informeer-je-over-inrichting-en-beplanting    
www.vmm.be  

• Kinderen beheren mee hun speelplaats                

het maakt hen bewust en voedt op tot ‘burgerzin’ 

• Zoek win-win met partners bv. medegebruik of 

openstelling in ruil voor cofinanciering of hulp bij onderhoud 
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VOOR 
Basisschool Visitatie, Gent 



HERINRICHTING 
Basisschool Visitatie, Gent 



NA 
Basisschool Visitatie, Gent 



VOOR   
Basisschool Omnimundo, Antwerpen 



NA 
Basisschool Omnimundo, Antwerpen 



VOOR 
Leefschool De Vlieger, Oostende 



NA 
Leefschool De Vlieger, Oostende 

http://www.een.be/programmas/koppen/genoeg-beton  

http://www.een.be/programmas/koppen/genoeg-beton
http://www.een.be/programmas/koppen/genoeg-beton
http://www.een.be/programmas/koppen/genoeg-beton


3. Bevindingen & inspiratie 

Januari 2015: meer dan 500 Pimp je speelplaats dossiers ingediend 
 

enthousiasme en behoefte van onderuit is enorm 

ouders en ouderraden zijn sterke drijvende krachten 

meer dan 3/4 aanvragen van basisscholen, 22% secundaire 

bijna 1/5 van de secundaire scholen zijn BUSO 

33% van de aanvragen komt uit de centrumsteden en Brussel  

PJS beroert zowel steden als kleine dorpen, tot Binkom en Schuiferskapelle 

40% van de scholen denkt aan openstelling voor buurt/verenigingen 



 

slechts 25 scholen zijn nu al openbaar toegankelijk (speelplaats) 

1 op 7 scholen zien geen mogelijkheden voor openstelling 

scholen zijn nu vooral aangewezen op eigen geldinzamelacties 

13 van de 112 middelbare scholen kregen al fin. steun voor speelplaats  

23 basisscholen kregen fin. steun van lokale besturen, 33 van andere 

relatief weinig aandacht voor integrale toegankelijkheid 

12% van de scholen verhuren zaaltje (en speelplaats) 

Aanvragen uit alle provincies maar vooral O-Vlaanderen en Antwerpen 

130 uit O-Vlaanderen en 130 uit Antwerpen 

93 uit W-Vlaanderen en 68 uit Limburg 

63 uit Vlaams-Brabant en 32 uit het Brussels Gewest 



Vrije Rudolf Steinerschool 

Michaëli, Aalst 

 draineren?  verharden?  kunstgras? 



 WADI 

 super voor    

 natuur 

 grondwatertafel 

 én speelkansen 

Heldenpark Eeklo 





 Een kleine speelplaats, geen plaats voor groen?  

School Roesbrugge 



Groen en reliëf maken de 

speelruimte groter! 

 

 

 

 

 

 

   

        De Wonderfluit,  

        St-Amandsberg 



De Kriek (Schaarbeek) 



 dakspeelplaatsen 
 

 St-Joost-aan-Zee 
(Brussel) 



Kakelbont (Brussel) 

Leerlingen willen meer kleur en vooral groen ipv. grijze muren 



Kakelbont (Brussel) 

Gevelgroen (cfr. Brochure Ecohuis Antwerpen) 



Plannen Daltonschool De Lotus, Gent 

? 
zon schaduw 



Basisschool Nevele 

Speelplaats basisschool, Nevele 



De Wijze Eik, Mariakerke 

verharding  gevarieerde ondergronden 



Boeiende mix van zand, steen, groen, hout en hoogteverschillen 

Omnimundo, Antwerpen 







De Kleine Aarde, Boxel 





zomertipi 

frame van stokken 

met vb. bonen, 

reukerwten, 

Oost-Indische kers.. 

 

of een wilgenhut 

 



veel of weinig onderhoud? 

Veldschool, Dentergem 

De Kriek, Schaarbeek 

moestuintjes, Kaster 



 veilige, mobiele en 
educatieve bijenkorven 

  
   gezien in Parckfarm Brussel 



De Boekenmolen, Zwijnaarde 



koppeling aan lessen en 
klasprojecten werkt! 

 

watertorenproject 

St-Joost-aan-zee 
(Brussel) 

 

wegen en meten = spelen 



water op de speelplaats           
zichtbaar, milieubewust, educatief én speelpret 

Plannen en wensen 

De Wonderfluit,     

St-Amandsberg 



educatief – speels – natuurrijk – kunstig  
        nieuwsgierig - milieubewust 



Plannen               

De Boekenmolen, 

Zwijnaarde 



Speelgoot: op warme dagen gaat de waterpomp aan! 



De Leefschool, Oosterzele 



 

De Leefschool, Oosterzele 



 Spannende paadjes  

 en kampen in de  

 wild begroeide randen. 



Glijbaantje geïntegreerd in begroeide speelheuvel. 



Houten plateaus voor rustig spel of babbel onder vrienden. 





 Fiets-
parcours 
voor 
peuters 

 

 gemaakt  

 met  

 snelbouw-
stenen. 





Bouwen met leem: 

speelhuisje – kunstwerk – insectenhotel – broodbakoven in één. 



Brood- of pizzaoven voor feestelijke gelegenheden 



Zelf pizza bakken in een zelfgebouwde bakoven 



veilige trampoline  

‘4 op een rij’ 



 Arena voor verhalen, toonmomenten, lessen, babbels. 



 Is het een plantenbak? Of een zitbank? 



Pingpongtafel en hangplekjes op de middelbare school in Berlijn 



 veel gebruikt 
in speelgroen 
en oersterk: 
rozemarijnwilg 

  





School Het Anker, Amersfoort 



Uitgebroken betontegels zijn gebruikt in mooie stapelmuurtjes 



Een tegel uitbreken en een kleurige mozaïek erin! 



Basisschool De Reigers, Zelzate 



 In de vakanties kunnen kinderen naar de bouwspeelplaats.   
Hier timmeren ze eigenhandig kampen in elkaar. In Vlaanderen 
hebben vooral speelpleinwerkingen dit ook in het aanbod. 



Bouwhoek op de schoolspeelplaats.  



Bouwspeelhoek op basisschool Prins Dries, Antwerpen 



Beschermd steegje met hoge muren vormt een 
tussenschot tussen beide speelplaatsen. Dit 
nadeel werd omgevormd tot een voordeel met 
deze boomhut. (speelbeurtrol per klas) 

 

 

          Basisschool Prins Dries, Antwerpen 

     





Pierkespark, Gent 



kruiden-picknick-kooktafel 

Parckfarm, Brussel 



De Leefschool, Oosterzele 



De Leefschool, Oosterzele 



Mud pie kitchen: blaadjessoep en zandtaart! 



Samenwerking met stad/gemeente 



Samenwerking met Natuurpunt, Velt… 

– Basisschool K’do krijgt planten, stammen en 
wilgentenen van Natuurpunt 

– Ouders én kinderen van Basisschool De Evenaar uit 
Antwerpen gingen met Natuurpunt wilgen knotten 



Héél veel materiaal en hulp via ouders 
 

– Basisschool De Tovertuin werkt met zand uit de tuin van 
ouder Frederik en boomstammen uit de tuin van juf 
Stefanie 

– Gemeentelijke basisschool Vossem stelde een 
sponsoring dossier samen om bedrijven uit netwerk van 
ouders aan te zoeken i.h.k.v. ‘corporate community 
governance’ 

– Basisschool 2geltje in Horebeke heeft een grondwerker 
en tuinarchitect onder haar ouders, die voor de 
speelplaats gratis willen meewerken  



Een speelplaatsproject past in vele hokjes 
 

– Leefbaarheid van de buurt 

– Kunst & cultuur 

– Gezonde voeding 

– Sport & beweging 

– Moestuinieren 

– Leefmilieu en natuur 

– Ouderbetrokkenheid 

– … 



 School werkt met de stad en Regionaal Landschap aan 
uitbreiding van de speelplaats: parking wordt 
ontmoetingsruimte, weide wordt (openbaar) speelgroen 

Basisschool St-Truiden 



 School in Deerlijk: 

 ‘Moesketiers’ willen 
volkstuintjesproject met 
buren en rusthuis,  

 overleg met gemeente 
voor opvang, 
speelpleinwerk en 
themakampen 



 

Het Braambos, Evergem 



 Op school is er ruimte voor natuur: insectenhotel, 

 bijenplanten (komkommerkruid) en een kleine vijver. 



Klauterheuveltje op een schoolspeelplaats. 



Boomstammen als evenwichtsparcours: voetje van de grond! 



Beweging gegarandeerd met eenvoudige metalen buizen in groen 



Met planten, hout en touw wordt de speelplaats een jungle. 



Speelheuvel: verhard om hoge speeldruk te weerstaan. 



Ook hier: mooi verhard waar de slijtagedruk het grootst is. 



Zelfgebouwde wilgenhut als groene babbelhoek of hangplekje. 



Muzikale trampoline: elke tegel geeft een andere toon. 



Leuke afschermwand voor het voetbalveldje in 
MPI GO! De Bevertjes in Oedelem 



‘t Speelscholeke, Deurne 



Kleuters als gids naar leuke plekken 

Kinderen fotograferen hun speelplekjes 

Kinderen tekenen ideeën op 
plattegrond (gekoppeld aan les!) 
 

Leefschool Groene Poortje, Kaster 

Participatie: ideeën van kinderen 



Jan Rosier Lanaken              Bergwegel Merelbeke 

Participatie: ideeën van kinderen 



Leefschool Groene Poortje, Kaster 



 De Broederschool Lokeren kiest voor geurige planten, 
ruisende grassen en windklokjes, kleuren en vormen, 
eetbare planten… om alle zintuigen te prikkelen 

Speelplaats voor iedereen 



MPI GO! De Bevertjes in Oedelem bouwde een rolstoeldoorrijdbare 
wilgentunnel i.s.m. Regionaal Landschap Houtland 



 SBSO De Varens maakt moestuinbakken op verstelbare 
hoogte (rolstoel), geschrankte opstelling en omheiningen 
maken hoekjes voor prikkelgevoelige leerlingen 

BUSO De Lovie in 
Poperinge voorziet 
verwisselbaar, 
zelfgemaakt 
materiaal: spiegels,  
doorlooplinten, 
weefgetouw, 
ballenparcours…  



4. Tijd voor 
jouw vragen 

Bedankt! 



Pimp je speelplaats 
 www.pimpjespeelplaats.be 
 info@pimpjespeelplaats.be 
 
Springzaad: netwerk voor natuur en kinderen  

www.springzaad.be | www.springzaad.nl  
 
Fris in het landschap, Gent 
 www.frisinhetlandschap.be 
 katrijn.gijsel@frisinhetlandschap.be 
 
MOS Duurzame scholen - Straffe scholen 
Regionale Landschappen 
Velt 
Groene Schoolpleinen Fonds1818 

http://www.pimpjespeelplaats.be/
mailto:info@pimpjespeelplaats.be
http://www.springzaad.be/
http://www.springzaad.nl/
http://www.frisinhetlandschap.be/
mailto:katrijn.gijsel@frisinhetlandschap.be

